
Speeltoestellen  
 
Hoewel er vorderingen zijn en het er naar 
uitziet dat alles heel binnenkort goed komt, is 
het speeltoestel dat juist voor de 
zomervakantie is geplaatst, nog steeds niet 
voorzien van een officieel keurmerk. Zo 
gauw dat wel het geval is, halen we het lint 
weg en kan erop gespeeld worden. 
Het speeltoestel bij de zandbak is in de 
vakantie wat verplaatst. Diverse onderdelen 
liggen op dit moment in een werkplaats om 
van een fris kleurtje te worden voorzien. 
Zodra dat gebeurd is, wordt het toestel weer 
opgebouwd en kan het weer in gebruik 
worden genomen. 
 
Opknapbeurt gang 
 
Gedurende zes opeenvolgende vakanties 
hebben de gangen een opknapbeurt 
ondergaan. Met dank aan aannemersbedrijf 
Ruiterkamp, schildersbedrijf Fresco, Lucretia, 
CStaringDesign en woninginrichter Lammers 
voor al het meedenken is het geworden tot 
wat het nu is. De lichtere vloerbedekking 
heeft natuurlijk een andere uitstraling dan de 
oude, maar verdoezelt vuil minder. We 
hopen dat ieder daar rekening mee wil 
houden door de schoenen goed te vegen op 
de schoonloopmatten bij de ingangen en 
door ervoor te zorgen dat de drinkbekers in 
de tassen niet lekken.  
 
Overblijfrooster  
 
We vinden het fijn dat er zich opnieuw zoveel 
ouders bereid hebben verklaard te helpen bij 
het overblijven. Ciska Raggers en Marloes  
Brandenbarg hebben voor dit schooljaar een 
nieuw rooster samengesteld. De meesten 
hebben dat intussen digitaal ontvangen. 
Deze week komt er ook nog een papieren 
versie. We hopen dat ieder zijn eigen 
beurten goed in de gaten wil houden en als 
dat toch nodig mocht blijken zelf wil ruilen. 
 
Agenda 
 
3 sept. – voorlichtingsavond nieuwe groep 8 
6 sept. – 50 jaar Kranenburgs Belang 
25 sept. – kinderpostzegels verkopen 
27 sept. – vrij i.v.m. feest Linde  
4 okt. – speelgoed- en kledingbeurs  
16 t/m 20 juni 2014 – kamp groep 6 t/m 8  
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Een nieuw schooljaar  
 
Met wat gemengde gevoelens hebben we bij 
het afscheid van groep 8 terug gekeken naar 
het voorbije schooljaar. Natuurlijk gaat in een 
jaar niet altijd alles goed. Zoals ik ook tijdens 
de kerstviering al opmerkte, laat ieder op zijn 
tijd wel eens een steekje vallen. Afgelopen 
jaar kwamen daar verdrietige momenten bij. 
 
Maar gelukkig gebeurde er ook heel veel 
moois. De afscheidsavond van groep 8 was 
zo’n pareltje, waarbij we natuurlijk het geluk 
hadden dat het in zo’n mooie ambiance kon 
plaats vinden. Tijdens die avond haalden we 
ook hoogtepunten van het aflopende school-
jaar aan. Persoonlijke hoogtepunten waren 
er van leerlingen die op verschillende 
terreinen uitblonken. We werden als school 
verkozen tot beste microkredietonderneming 
van heel Nederland en als heel mooi leer-
resultaat haalden we voor het 25ste jaar op rij 
bij de Cito-eindtoets een hogere score dan 
het landelijk gemiddelde. Op verschillende 
manieren lieten we merken maatschappelijk 
betrokken te zijn en de ouderparticipatie 
bleef onverminderd hoog. 
 
Natuurlijk kunnen we profiteren van onze 
succeservaringen in het verleden. We weten 
wel een beetje wat werkt en wat niet werkt.  
Maar geen dag en geen groep leerlingen is 
hetzelfde, terwijl ook ouders en leerkrachten 
veranderen. Dus zullen we het in school met 
leerlingen, leerkrachten en ouders iedere 
dag opnieuw waar moeten maken: elke 
schooldag opnieuw zal ieders inzet nodig zijn 
om hem weer tot een succes te maken. 
 
Een heel goed schooljaar toegewenst, 
 
     Wim  

 



50 jaar  Kranenburgs Belang  
a.s. vrijdag: feest! 
 
Kranenburgs Belang viert het komende 
weekeinde zijn gouden jubileum. Zoals de 
naam zegt, maakt deze organisatie zich sterk 
voor het algemeen belang van Kranenburg 
en omgeving. Zo vindt zij de peuterspeelzaal 
en de school een belangrijke voorziening 
voor de woonomgeving en heeft ze gemeend 
alle kinderen te moeten laten delen in de 
feestvreugde. 
Daarom wordt het vrijdag een feestelijke dag.  
Speciaal voor alle peuters van ’t 
Kraankuikentje en alle leerlingen van De 
Kraanvogel komt die ochtend Theater Raaf 
naar onze school om er twee voorstellingen 
te geven! 
 
Om ongeveer 10 uur begint in de gymzaal 
een optreden voor de peuters en de 
leerlingen van de groepen 1 t/m 4.  
Peuters zijn die ochtend dus ook van 
harte welkom. Ze worden om 9.30 uur 
verwacht. Hoewel er voldoende toezicht zal 
zijn, kan er desgewenst een volwassen 
begeleider meekomen. Wel moeten de 
schoenen in de gymzaal uit.  
Omdat het feest is, zorgt Kranenburgs 
Belang ook nog eens voor een traktatie. Om 
ongeveer 11.30 uur is het feest voor de 
peuters afgelopen.  
Voor de groepen 1 t/m 4 gaat de school 
gewoon om 12.15 uur uit.  
 
De tweede voorstelling is voor de groepen 5 
t/m 8 en begint om 11.30 uur. Vanwege de 
aansluitende middagpauze en de traktatie 
van Kranenburgs Belang verwachten we dat 
àlle leerlingen die middag overblijven.  
Voor alle duidelijkheid: niemand hoeft vrijdag 
eten of drinken mee naar school te nemen!   
 
 
Zwemles 
 
Deze week kunnen we nog schoolzwemmen.  
Op dinsdag- en vrijdagmiddag zijn er 
zwemlessen voor de groepen 6, 7 en 8. 
Donderdagmiddag gaan de meisjes en 
jongens van groep 5 voor het eerst in 
schoolverband zwemmen. Op zwemdagen 
moet iedereen zijn fiets en zijn zwemkleding 
meenemen.  
We hopen dat er op elk van de zwemdagen 
nog een ouder is die even mee kan fietsen. 
 

Morgen,  dinsdag 3 september:   
voorlichtingsavond groep 8  
 
Omdat onze vakantie laat was, is de tijd die 
resteert tot er beslissingen ten aanzien van 
de overgang naar het voortgezet onderwijs 
moeten worden genomen wat korter dan in 
andere schooljaren. Voor we het weten is het 
maart en dat is de maand waarin keuzes 
definitief worden.  
Zoals Berdien en Cindy juist voor de vakantie 
kenbaar hebben gemaakt, is er daarnaast 
ook nog wel wat werk aan de winkel.  
Vandaar dat we de voorlichtingsavond voor 
de ouders van groep 8 dit jaar zo vroeg 
mogelijk houden, nl. morgenavond 3 
september om 20 uur. 
De tijdstippen van de voorlichtingsbijeen-
komsten voor de andere groepen worden in 
de volgende nieuwsbrief vermeld.  
 
 
Filmen bij de peuters  
 
In het voorjaar houdt ’t Kraankuikentje zijn 
jaarvergadering. Daarbij willen bestuur en 
leidsters ouders graag uitgebreid informeren 
over de werkwijze in de peuterspeelzaal.  
Men is daarom op zoek naar iemand die met 
een zekere regelmaat filmopnames kan 
maken van activiteiten in de peuterspeelzaal 
en deze opnames kan bewerken tot een 
aaneensluitend geheel. 
Wie deze klus wil klaren, of hierover meer 
informatie wil hebben, kan contact opnemen 
met Joke of Marjon of met een van de 
bestuursleden.  
 
 
Klasse!Actie van Day for Change: 
weer markt op woensdag en vrijdag 
 
In het kader van de Klasse!Actie verkopen 
we al een aantal jaren producten uit de 
schooltuin. De opbrengst is bestemd voor 
kleine leningen die mensen in ontwikkelings-
landen kunnen krijgen om er hun eigen 
bedrijfje te starten. In de loop der jaren is dat 
een succesvolle manier van hulpverlening 
gebleken. 
Deze week gaan leerlingen van groep 8 weer 
sla, raapstelen, uien, prei en worteltjes te 
koop aanbieden. Vrijdagochtend zijn er 
bovendien stekjes van aardbeienplanten te 
koop (van het soort aardbeien dat we 
afgelopen zomer verkochten, 10 stekjes voor 
€1, maximaal 20 per klant).   



       
      
  


